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Romero Britto é um artista muito famoso e adora utilizar em suas obras formas geométricas, 
animais.  As pinturas são muito coloridas e alegres, auxiliando na percepção visual, discriminação 
das cores, seus tons e movimentos os lúdicos. 

Pedimos aos responsáveis que ajudem a criança a fazer uma releitura da obra de Romero Britto 
chamada Borboleta.  

y                             Atividade: A Borboleta 

Vocês irão precisar de alguns materiais: folha de sulfite, de caderno ou qualquer outro papel que 
tenham disponível em casa, tinta guache (disponibilizamos a receita de tinta guache caseira).  

Pegue um pincel ou uma esponja de pintura ou até mesmo a de lavar louça (do lado amarelo) 
para aplicar uma camada grossa de tinta sobre a palma de sua mão.  

Pressione a mão contra a folha de papel sulfite, de caderno ou qualquer outro tipo de papel 
disponível em casa. Mire a palma contra o centro da folha, com os dedos virados para o lado, 
faça o mesmo processo com as duas mãos. Junte os dedos para uma borboleta. Depois de seco, 
faça esse mesmo processo só que agora com as mãozinhas das crianças e carimbe em cima da 
sua, pode fazer bem colorido. Uma cor para cada palma ou uma cor para suas mãos e outra cor 
para as mãozinhas da criança, pode pegar o dedinho da criança para fazer bolinhas para enfeitar, 
use a imaginação. É muito importante que a criança participe de todas as etapas da atividade. 
Vocês podem colorir e enfeitar da maneira que preferirem. Estaremos disponibilizando imagens 
da obra de arte Borboleta do artista Romero Britto e proponha para a criança imitar os 
movimentos das borboletas voando com os braços esticados (o adulto pode demonstrar para 
criança produzindo o gesto). Essa atividade irá desenvolver habilidades de concentração, 
interação percepção visual e sensório motor. 

Disponibilizaremos imagens da obra de arte Borboleta do artista Romero Britto para que sirva de 
inspiração e também uma receita caseira de tinta guache muito fácil de fazer. Então mãos à obra 
e não se esqueçam de nos enviar fotos e vídeos das atividades. 
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PROJETO LEITURA 

 

A literatura infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a imaginação, emoções, e 

sentimentos de forma prazerosa significativa. Hoje a dimensão da leitura infantil é muito mais 

ampla e importante, proporcionando um desenvolvimento social e emocional. Para esta atividade 

sugerimos que preparem um lugar aconchegante e silencioso para a criança assistir a história de 

hoje. 

Segue o link da história: 

https://youtu.be/BeLDyzcLJng?t=10 
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